
 

 

Week 45 
 
Steeds dieper de herfst in. De dagen worden korter, de temperaturen langzaam lager, 
de behoefte aan vitamines groter!  
Dat is de herfst in november. Deze periode hebben we natuurlijk volop groenten en 
fruit in huis om de gezondheid op peil te houden. Dus naast lekker, is gezond de ko-
mende tijd erg belangrijk in uw uitingen naar de consument toe. Het wordt dus weer 
tijd voor vitaminepakketten!  
 
Daarnaast, door Foodwatch is ons inziens terecht geopperd dat de plannen van het 
nieuwe kabinet om de btw op onze producten te verhogen, een fout signaal naar de 
maatschappij is. We lezen voor van hun website: 
Dat kan en moet beter: stimuleer gezond eten! De btw op groente en fruit moet niet 
omhoog, maar juist omlaag naar 0%. De overheid wil er tot dusver niet aan en beroept 
zich daarbij op Europese regels. Maar dat is veel te kort door de bocht: juist de Europe-
se Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie bepleiten prijs- en andere maatre-
gelen om gezonder eten te stimuleren! Gezond verstand gebruiken dus!  
 

Maak groente en fruit btw-vrij!  
Want een appel die minder kost dan een donut en een Mars; dat is pas concreet gezond 
voedselbeleid! 
Wilt u de gehele tekstlezen, kijk dan op: https://www.foodwatch.org/nl/onze-
campagnes/onderwerpen/btw-actie/e-mailactie-btw/. 

U heeft van ons een poster ontvangen waarop 
een QR-code staat, waarmee u en uw klant kun-
nen inloggen op de site van Foodwatch en zo de 
petitie kunnen ondertekenen voor deze actie! 
 
Laten we ons met z’n allen sterk maken voor een 
gezond Nederland. Met gezonde ondernemers!  

 

Inspiratie Theater Deelen 
Afgelopen dinsdag was ook Postuma aanwezig op 

het Inspiratie Theater van Deelen VersWarenUni-

que. Een zeer inspirerende beurs die heel goed 

bezocht is. Veel bezoekers uit de AGF-branche die 

hun hart op konden halen en met veel nieuwe 

ideeën huiswaarts keerden.  
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Wie doet het goed? 

 

Dat is een goede vraag die op verschillende manieren ingevuld kan worden. Belangrijk 
voor ons als groothandel zijn onze mensen. We doen met zijn allen ons stinkende best 
om te zorgen dat jullie als specialisten een goede boterham kunnen verdienen. 
 
Zo is het natuurlijk ook bij jullie als specialisten. Het bestaansrecht ligt in het feit dat de 
consument jullie in staat stelt een boterham te verdienen. 
Er zijn dan vaste zaken die zorgen dat het goed gaat. Natuurlijk is hygiëne, de kwaliteit 
van het product en met name de kwaliteit van de mensen in de winkel een basis om het 
goed te doen. 
 
We hebben geen winkelconcept klaar liggen zoals Mc Donalds die je kunt kopiëren en 
dat je het dan gegarandeerd goed doet. Jullie zijn allemaal ondernemers die het beste 
weten wat de consument in je marktgebied verwacht van een goede zaak. 
 

Wij willen graag een partner voor jullie zijn om dit zo goed mogelijk in te vullen. Zodat we 
met zijn allen kunnen uitstralen dat we het goed doen. We werken toch met het aller-
mooiste en gezondste product. Het is toch mooi dat we met onze producten mensen di-
rect helpen om gezond te genieten. 
 
Het is dan ook goed om met zijn allen te werken om de klant zoveel mogelijk gezonde 
producten te leveren. Dan hebben wij het met zijn allen goed gedaan.  
 
Laat in de media zien dat je de lekkerste producten hebt. Op Facebook zie je regelmatig 
filmpjes van jullie verschijnen met de mooiste presentaties, gezonde tips en nog veel 
meer. 
 
Zet de lekkerste producten volop voor en in de winkel zodat men weet dat wij weten wat 
goed voor een mens is. 
 

Overdenkertje 
In positiviteit worden kampioenen bereid.  
 
Omzetindex 
Het weekend begint met een zonnetje, maar later op de dag trekken buien het land bin-
nen. Begin volgende week klaart het weer een beetje op, maar wordt het toch steeds 
iets kouder met dinsdagnacht plaatselijk vorst. Wij zetten in op 90 punten.  
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Prijzen Albert Heijn   Prijzen Jumbo  

Datum 3 november 2017  Datum 3 november 2017 

 
ARTIKEL TOEVOEGING STUK/KILO PRIJS  ARTIKEL TOEVOEGING STUK/KILO PRIJS 

ARTIKEL TOEVOEGING STUK/KILO PRIJS  ARTIKEL TOEVOEGING STUK/

KILO 

PRIJS 

Bloemkool  Per stuk 1,29  Bloemkool  Per stuk 1,25 

Witlof  4 stuks 1,49  Witlof  3 stuks 1,09 

Broccoli  500 gram 1,29  Broccoli  500 gram 0,99 

Komkommer  Per stuk 0,69  Komkommer  Per stuk 0,65 

Courgette BONUS 

2 voor €1,50 

Per stuk 1,09  Courgette  Per stuk 1,05 

Aubergine BONUS 

2 voor €1,50 

Per stuk 0,89  Aubergine  Per stuk 0,89 

Paprika rood  Per stuk 0,89  Paprika rood  Per stuk 0,89 

Sperziebonen  500 gram 1,79  Sperziebonen  500 gram 1,49 

Bospeen BONUS 

Vanaf maandag 

Per bos 0,99  Bospeen   Per bos 1,18 

Sla  Per stuk 0,89  Sla   Per stuk 0,88 

Trostomaten  5 stuks 1,99  Trostomaten  5 stuks 1,89 

Boerenkool  300 gram 1,19  Boerenkool  300 gram 1,00 

Handsinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 2,99  Handsinaasappelen Verpakt per net  2 kilo 2,79 

Perssinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 2,99  Perssinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 2,99 

Elstar  1,5 kilo 3,29  Elstar  1,5 kilo 2,99 

Kiwi groen AH  Kilo 3,99  Kiwi groen (Zespri)  Kilo 4,18 

Kiwi gold (Zespri)   750 gram 3,99  Kiwi gold (Zespri)  Kilo 4,98 

Chiquita bananen  Kilo 1,89  Dole bananen  Kilo 0,99 

Mandarijnen BONUS 

1 + 1 gratis 

Kilo 2,69  Mandarijnen  Kilo 2,69 

Conference BONUS  

Vanaf maandag 

Kilo 1,19  Conference AANBIEDING Kilo 1,39 

Druiven wit Pitloos verpakt 

BONUS  

Vanaf maandag 

500 gram 2,19  Druiven wit Pitloos verpakt 500 gram 1,99 

Druiven rood Pitloos verpakt 

BONUS  

500 gram 1,99  Druiven rood Pitloos verpakt 500 gram 1,99 

Mango BONUS  

Vanaf maandag 

1 stuk 1,49  Mango   1 stuk 1,98 

Avocado  1 stuk 1,09  Avocado  1 stuk 0,99 

Ananas  Per stuk 2,19  Ananas  Per stuk 1,99 

Galia meloen BONUS Per stuk 1,99  Galia meloen  Per stuk 1,98 

Aardbeien Hollandse 250 gram 2,19  Aardbeien Hollandse 500 gram 3,78 

Frambozen  140 gram 2,99  Frambozen  125 gram 2,65 

Blauwe bessen  150 gram 3,09  Blauwe bessen AANBIEDING 125 gram 1,79 



 

Eenvoudig onderscheiden 

 
De consument verwacht steeds meer van u. Naast een mooi aanbod van onbewerkte groen-
te en fruit is de huidige consument op zoek naar gemak. Niet alleen de investering in machi-
nes, maar zeker ook de hoge personeelskosten, maakt het voor veel ondernemers niet mak-
kelijk om dagelijks een breed en onderscheidend assortiment van verse kant-en-klaar pro-
ducten aan te bieden. Bovendien stelt de consument steeds hogere eisen op het gebied van 
kwaliteit en diversiteit. Hierbij willen we u graag ondersteunen. We hebben al langere tijd 
een samenwerking met verschillende vers specialisten, waardoor wij kant-en-klaar maaltij-
den en gesneden groente kunnen aanbieden. Samen met hen hebben we hierin een verbe-
terslag gemaakt die aansluit bij de wensen van de huidige consument. 

Deze nieuwe ontwikkelingen en concepten presenteren wij u graag tijdens onze thema-
avond “eenvoudig onderscheiden” op 7 november om 19:30 uur Hotel Gorinchem (Van Ho-
gendorpweg 8-10) te Gorinchem. Meld u aan voor deze avond bij uw verkoper of via gon-
nie.doff@postuma.nl.  

Nieuw product 
 
Speciaal voor de wintermaanden en de feestdagen 
heeft Smaakgeheimen een special edition voor u; 
de Glühwein dip! Smaakt verrassend lekker op de 
borrelplank. Vanaf 13 november te bestellen via 
Postuma. Kijk ook eens op:    www.smaakgeheimen.nl 
voor hun complete assortiment aan sauzen, dres-
sings en dips.  

mailto:gonnie.doff@postuma.nl
mailto:gonnie.doff@postuma.nl
http://www.smaakgeheimen.com/nl/producten/index.php
http://www.smaakgeheimen.nl


Nieuwe roerbakgroenten 

 

De Groentemannen van de Lange hebben vier nieuwe roerbakgroenten gemaakt op basis 

van vergeten groenten en verse kruiden. Zo hebben ze ze ieder een eigen gezicht en smaak 

meegegeven.  

 

Vorige week zijn deze nieuwe mixen gepresenteerd bij Postuma en komende dinsdagavond 

zal dit nogmaals gebeuren te Gorinchem. Deze vier nieuwe mixen zullen geen aanvulling zijn 

op het assortiment, maar in plaats komen van een aantal andere soorten. Vanaf 10 novem-

ber ontvangt u de nieuwe assortimentslijst van de 

Lange met daarop deze nieuwe roerbakmixen. Deze 

zullen te bestellen zijn vanaf levering maandag 13 

november.  

1. Aziatische roerbakgroente 

Ingrediënten: Broccoli, paarse/gele peen, knolselde-

rij, lente-ui, beukenzwam bruin en  

peulen. 

2. Italiaanse roerbakgroente 

Ingrediënten: Broccoli, paarse/gele peen, knolselde-

rij, courgette, aubergine, peper en   

rozemarijn. 

3. Catalaanse roerbakgroente 

Ingrediënten: Broccoli, gele/paarse peen, knolselde-

rij, courgette, rode peper en koriander. 

4. West-Friese roerbakgroente 

Ingrediënten: Broccoli, gele/paarse peen, knolselde-

rij, bladselderij en 3 kleuren paprika. 

1. Aziatische roerbakgroente 

2. Italiaanse roerbakgroente 

3. Catalaanse roerbakgroente 
4. West-Friese roerbakgroente 


